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 ATOS OFICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA/MG 

 

LEI N º 1.434, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 
 

 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS E A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.168/2007 E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2010 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
O POVO DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA, por seus representantes na Câmara Municipal aprova, 

e Eu, RAULISSON MORAIS, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 
Art. 1º Ficam criados os cargos constantes no anexo único e para atender a necessidade da 
administração direta, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
contratação temporária de servidores nas quantidades e especificações do Anexo Único desta 
Lei. 
 
Art. 2º As contratações a que se refere esta Lei não gera estabilidade ou efetividade, podendo o 
Município rescindir o contrato unilateralmente, por conveniência administrativa e a qualquer 
tempo. 
 
Parágrafo Único. Nas contratações de que trata a presente Lei, serão observados os padrões de 
vencimentos da legislação municipal. 
 
Art. 3º Todas as contratações aqui autorizadas estão fundamentadas no inciso IX do artigo 37 da 
Constituição Federal inclusive no caso específico desta Lei, em razão da necessidade direta de 
excepcional interesse público para suprir a necessidade de pessoal, nos termos do inciso V, da 
Lei Municipal nº 1.168/2007 e art. 110, da Lei Complementar nº 014/2010. 
 
§1º De acordo com a oportunidade e conveniência da administração poderão ser considerados 
outros serviços como de excepcional interesse público. 
 
§2º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o prazo máximo de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período, até 36 (trinta e seis) meses nos termos do 
inciso IV, do art. 3º, da Lei Municipal nº 1.168/2007. 
 
Art. 4º É vedado o desvio de função das pessoas contratadas na forma da Lei, sob pena de 
nulidade do ato. 
 
Art. 5º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 
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I - Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato, nem ser 
colocado à disposição de outro órgão ou entidade; 
 
II - Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança. 
 
Art. 6º O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á: 
 
I - Pelo término do prazo contratual; 
 
II - A pedido do contratado; 
 
III - Por conveniência da administração, a juízo da autoridade que proceder a contratação; 
 
IV - Quando o contratado incorrer em falta disciplinar. 
 
§1º A extinção do contrato, em razão do inciso II, deste artigo, deverá ser comunicada pelas 
partes que der origem, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
§2º A extinção do contrato, em razão do inciso I, deste artigo, deverá ser paga ao contratado as 
verbas proporcionais inerentes ao abono natalino, férias e abono de férias, se o contrato tiver 
uma duração superior a 90 (noventa) dias. 
 
§ 3º A extinção do contrato, em razão do inciso IV, deste artigo, não caberá ao contratado 
qualquer tipo de ressarcimento e/ou indenização. 
 
Art. 7º Aplicar-se-á ao pessoal contratado nos termos desta Lei, as regras estabelecidas no 
respectivo contrato e no que couber, as normas ínsitas no regime Jurídico Único dos servidores 
públicos municipais. 
 
Art. 8º O pessoal contratado poderá, a critério da administração municipal, prestar serviços em 
qualquer unidade da administração pública municipal, dentro do território do município. 
 
Art. 9º  O pessoal contratado por força da presente Lei será vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social. 
 
Art. 10. Poderão ser realizadas contratações temporárias visando a substituição de servidores no 
âmbito da administração pública municipal. 
 
Art. 11. 06 (seis) Auxiliares de Serviços Gerais que prestarão serviços no Abrigo Institucional 
terão jornada de trabalho de revezamento de 12x36, ou seja, trabalham 12 (doze) horas e 
descansam/folgam 36 (trinta e seis) horas. 
 
Art. 12. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes 
requisitos, nos termos do art. 138, da Lei federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997: 
I -  ter idade superior a vinte e um anos; 
II - ser habilitado na categoria D; 
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III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses; 
IV- ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 
 
 Art. 13. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado 
à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção 
ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas 
categorias C, D ou E, nos termos do art. 144, da Lei federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
 
Art. 14. As atribuições dos cargos são aquelas dispostas no Plano de Cargos e Salários – Lei 
Complementar nº 04/2001 e suas alterações, na Lei Complementar nº 014/2010 – Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Magistério Público - e demais 
legislação municipal.  
 
Art. 15. Os cargos de Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde serão 
contratados até que a Administração Pública Municipal realize o processo seletivo, conforme lei 
federal nº 11.350/2006 e suas alterações. 
 
Art. 16. As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão suportadas pelas dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, estando o Poder Executivo 
autorizado, caso necessário, abrir crédito especial, extraordinário e suplementar, através de 
Decretos do Executivo, nas unidades que não contarem com dotações suficientes para arcar com 
o custo efetivo da contratação. 
 
Art. 17. Fica autorizada a inclusão das dotações orçamentárias criadas através de abertura de 
crédito especial no plano plurianual vigente. 
 
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados pela Administração Pública Municipal até a 
publicação da presente Lei, no que se refere a contratação temporária de pessoal nos anos de 
2021 e 2022.  
 
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2022. 
 
 
 
Açucena – MG, 17 março de 2022. 
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Raulisson Morais 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              LEI N º 1.435, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 
 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS E A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1481001136/2021 

SEDESE E PROCESSO SEI Nº 1480.01.0002993/2021-63 EDITAL SEDESE Nº 06/2021 - 

SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS - PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE, NOS TERMOS DO INCISO 

IX DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 2º, IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 

1.168/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA, por seus representantes na Câmara Municipal aprova, 

e Eu, RAULISSON MORAIS, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 

Art. 1º Ficam criados os cargos constantes no anexo I desta lei e para atender a necessidade 

do Município de Açucena/MG referente ao Convênio de saída nº 1481001136/2021 SEDESE e 

ao Processo SEI nº 1480.01.0002993/2021-63 edital SEDESE nº 06/2021 - seleção de municípios 

- programa geração esporte, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 

contratação temporária de servidores nas quantidades e especificações do Anexo I desta Lei. 

 

Parágrafo Único. O termo de Convênio de saída nº 1481001136/2021 SEDESE e o Processo 

SEI nº 1480.01.0002993/2021-63 edital SEDESE nº 06/2021 - seleção de municípios - programa 

geração esporte fazem parte desta lei. 
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Art. 2º As contratações a que se refere esta Lei não gera estabilidade ou efetividade, podendo o 

Município rescindir o contrato unilateralmente, por conveniência administrativa e a qualquer 

tempo. 

 

Parágrafo Único. Nas contratações de que trata a presente Lei, serão observado o disposto no 

item 8.10 do Processo SEI nº 1480.01.0002993/2021-63 edital SEDESE nº 06/2021 - seleção de 

municípios - programa geração esporte, a qual, faz parte desta lei. 

 

Art. 3º Todas as contratações aqui autorizadas estão fundamentadas no inciso IX do artigo 37 da 

Constituição Federal inclusive no caso específico desta Lei, em razão da necessidade direta de 

excepcional interesse público para atender o Convênio de saída nº 1481001136/2021 SEDESE e 

ao Processo SEI nº 1480.01.0002993/2021-63 edital SEDESE nº 06/2021 - seleção de municípios 

- programa geração esporte, nos termos do art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 1.168/2007. 

Parágrafo único. As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o prazo 

máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o término da vigência do convênio, nos 

termos do inciso II, do art. 3º, da Lei Municipal nº 1.168/2007. 

 

Art. 4º É vedado o desvio de função das pessoas contratadas na forma da Lei, sob pena de 

nulidade do ato. 

 

Art. 5º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 

 

I - Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato/convênio/edital, 

nem ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade; 

 

II - Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança. 

 

Art. 6º O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á: 

 

I - Pelo término do prazo contratual e/ou do convênio; 

 

II - A pedido do contratado; 

 

III - Por conveniência da administração, a juízo da autoridade que proceder a contratação; 

 

IV - Quando o contratado incorrer em falta disciplinar. 

 

§1º A extinção do contrato, em razão do inciso II, deste artigo, deverá ser comunicada pelas 

partes que der origem, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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§2º A extinção do contrato, em razão do inciso I, deste artigo, deverá ser paga ao contratado as 

verbas proporcionais inerentes ao abono natalino, férias e abono de férias, se o contrato tiver 

uma duração superior a 90 (noventa) dias. 

 

§ 3º A extinção do contrato, em razão do inciso IV, deste artigo, não caberá ao contratado 

qualquer tipo de ressarcimento e/ou indenização. 

 

Art. 7º Aplicar-se-á ao pessoal contratado nos termos desta Lei, as regras estabelecidas no 

respectivo contrato e/ou convênio e/ou edital e no que couber, as normas ínsitas no regime 

Jurídico Único dos servidores públicos municipais. 

 

Art. 8º Quanto ao pessoal contratado por força da presente lei, deve a Administração Pública 

observar, especialmente, ao disposto no item 8.10 do Processo SEI nº 1480.01.0002993/2021-63 

edital SEDESE nº 06/2021 - seleção de municípios - programa geração esporte. 

 

Art. 9º Aos vencimentos, atribuições, carga horária, dos cargos são aquelas dispostas no Anexo I 

desta lei. 

 

Art. 10. As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão suportadas pelas dotações 

orçamentárias consignadas no orçamento vigente, estando o Poder Executivo autorizado, caso 

necessário, abrir crédito especial, extraordinário e suplementar, através de Decretos do Executivo, 

nas unidades que não contarem com dotações suficientes para arcar com o custo efetivo da 

contratação. 

 

Art. 11. Fica autorizada a inclusão das dotações orçamentárias criadas através de abertura de 

crédito especial no plano plurianual vigente. 

 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Açucena – MG, 17 março de 2022. 
 
 
 

Raulisson Morais 

Prefeito Municipal 

              LEI N º 1.436, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 
 
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 

ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
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O POVO DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA, por seus representantes na Câmara Municipal aprova, 

e Eu, RAULISSON MORAIS, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais ao 

orçamento vigente até o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) visando a manutenção de 

contrato com o Consórcio Público para Defesa e Revitalização do Rio Doce. 

 

§1º Fica criada a seguinte dotação orçamentária: 

 

COD DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR DR 

02  PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA   

06 SECRETARIA MUN. AGRICUL., DES. RURAL, 

MEIO AMBIENTE E TURISMO 

  

18  GESTÃO AMBIENTAL   

541   PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL 

  

0023  PROGRAMA MAIS MEIO AMBIENTE    

2.389  MANUT. CONTRATO RATEIO C/ O 

CONSÓRCIO PUB.P/ DEFESA E 

REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE 

  

317170  Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.000,00 100 

337170  Rateio pela Participação em Consórcio Público 12.000,00 100 

 TOTAL 13.000,00 100 

 

§2º Fica criada a seguinte dotação orçamentária: 

 

COD DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR DR 

02  PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA   

06 SECRETARIA MUN. AGRICUL., DES. RURAL, 

MEIO AMBIENTE E TURISMO 
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18  GESTÃO AMBIENTAL   

541   PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL 

  

0023  PROGRAMA MAIS MEIO AMBIENTE    

2.390  MANUT. CONTRATO DE PROGRAMA C/ O 

CONSÓRCIO PUB.P/ DEFESA E 

REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE  

  

339039  Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.000,00 100 

 TOTAL 1.000,00 100 

 

Art. 2º - Para cobrir os Créditos Especiais de que trata o caput do art. 1º, §§ 1º e 2º desta Lei, fica 

o Poder Executivo Municipal autorizado efetuar anulação total e/ou parcial das dotações abaixo 

relacionadas, de acordo com o artigo 43, §1º, Inciso III da Lei 4.320/1964, utilizando-as como 

fontes. 

 

Ficha 

nº  

Classificação 

Orçamentária 

Descrição DR Valor R$ 

475 02 06 20 122 0004 1.009 

449052 

 

AQUISICAO EQUIP. E 

MAT. PERMAN. AGR. 

E M. AMBIENTE - 

Equipamentos e 

Material Permanente 

  

100 13.000,00 

Total de anulações 13.000,00 

 

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a compatibilizar seus instrumentos de 

planejamento, PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei 

Orçamentária Anual, vigentes para o exercício de 2022. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 
 
Açucena – MG, 17 março de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Raulisson Morais 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     LEI N º 1.437, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 

 

“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DO INGRESSO DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA/MG NO 

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 
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O POVO DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA, por seus representantes na Câmara Municipal aprova, 

e Eu, RAULISSON MORAIS, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 

Art. 1º Fica autorizado o ingresso do Município de Açucena/MG no Consórcio Público para 

Defesa e Revitalização do Rio Doce, nos termos do Protocolo de Intenções.  

 

Art. 2º Fica ratificado na íntegra o Protocolo de Intenções do Consórcio Público para Defesa e 

Revitalização do Rio Doce, Anexo I.  

 

Art. 3º Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal, para atendimento às despesas para criação 

e estruturação inicial do Consórcio Público para Defesa e Revitalização do Rio Doce, consignar 

nas leis orçamentárias do presente exercício e nos exercícios futuros, dotações específicas para 

pagamento de contribuição provisória nos limites mensais estabelecidos no Quadro constante do 

Anexo Segundo. 

 

Parágrafo Único: A presente Contribuição Provisória será quitada em parcela única anual até o 

dia 20 de março de cada ano. 

 

Art. 4º As demais despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão por conta de 

recursos financeiros oriundos de acordo judicial ou extrajudicial, ou de decisão judicial proferida 

no Brasil ou no exterior, para ressarcimento de danos decorrentes do rompimento da barragem 

do Fundão e/ou por recursos financeiros repassados pela Samarco, Vale, BHP Billiton Brasil, 

BHP Billiton PLC, coligadas e controladoras/controladas de quaisquer dessas empresas, bem 

como recursos repassados pela Fundação Renova, devendo ser consignadas nos orçamentos 

futuros, dotação específica para essa finalidade, além da inclusão no PPA e LDO. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Açucena – MG, 17 março de 2022. 
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Raulisson Morais 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI COMPLEMENTAR N º 15, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 

 
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO INCISO I, DO ART. 155 E ALTERAÇÃO DOS 

ARTS. 156, 159 E 161, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2001 QUE DISPÕE SOBRE A 

ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA, por seus representantes na Câmara Municipal aprova, 

e Eu, RAULISSON MORAIS, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 

Art. 1º Fica regulamentado o inciso I, do Art. 155, da Lei Complementar nº 03/2001.  

 

Art. 2º O servidor público designado para o exercício de função disposta nesta lei terá 

direito a percepção de gratificação pelo exercício das seguintes funções:  
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I – Encarregado; 

II – Despachante do Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal;  

III – Despachante de Secretaria Municipal; 

IV – Monitoria Escolar; 

V – Supervisão. 

 

Art. 3º Para o disposto nesta lei, conceitua-se: 

 

I – Encarregado: Profissional que exercem um papel de liderança e responde pelos demais, 

caso seja necessário. A pessoa que atua como encarregado deve supervisionar o trabalho dos 

membros de uma equipe com o intuito de manter a produtividade e a eficiência, bem como se 

certificar de que o desempenho de todos seja satisfatório e eficaz.  

 

II – Despachante do Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal: Pessoa que 

exerce a função de recebimento, guarda, transporte, entrega de documentos e outros 

materiais do Gabinete, e outros serviços determinados pelo Prefeito, bem como 

organiza o transporte veicular do Prefeito.  

 

III – Despachante de Secretaria Municipal: Pessoa que exerce a função de recebimento, 

guarda, transporte, entrega de documentos e outros materiais da respectiva secretaria, 

e, executa outros serviços determinado pelo(a) Secretário(a).  

 

IV – Monitoria Escolar: Pessoa que tem a função de orientar os alunos quanto às normas da 

unidade escolar; organiza a entrada e saída dos alunos; zelar pela disciplina dos alunos dentro, 

fora das salas de aula e no transporte escolar. 

 

V – Supervisão: trabalho profissional responsável por controlar e supervisionar a execução de 

atividades operacionais e estratégicas administrativas definidas pela Administração 

Pública, supervisionando os colaboradores responsáveis pelas mesmas e levando informações 

para a gerência, distribuindo as atividades para os funcionários, monitora o cumprimento de 

prazos e metas, avalia processos com o intuito de identificar correções para melhorias e 

controla o absenteísmo (ausência no ambiente de trabalho, seja por faltas, saídas ou atrasos, 

justificados ou não, afetando a eficácia e eficiência da Administração Pública) da equipe. 
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Art. 4º A gratificação pelo exercício das funções de que trata esta Lei será paga cumulativamente 

com as parcelas remuneratórias do cargo do servidor designado para exercê-las e não constituirá 

base para o cálculo de qualquer vantagem remuneratória.  

 

Art. 5º A função gratificada será identificada em separado do vencimento, só devida durante o 

exercício da função, observado o disposto nesta lei, não incidindo contribuição previdenciária, 

nem se incorporando ao vencimento para qualquer efeito, nem para o cálculo de férias-prêmio. 

 

Art. 6º O disposto nesta lei não possui natureza remuneratória, não se incorpora aos proventos e 

não terá incidência de contribuições previdenciárias. 

 

Art. 7º As Funções previstas nesta lei poderão ser exercidas por servidores públicos municipais 

ocupantes dos cargos de provimento efetivo, comissionado ou contratado. 

 

Art. 8º A designação do(a) servidor(a) para o exercício da função especificada nesta lei será 

formalizada através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante requisição do(a) 

Secretário(a) da pasta a que estiver subordinado o servidor, podendo sua revogação se dar a 

critério do Chefe do Poder Executivo, segundo as razões de conveniência e oportunidade. 

 

Parágrafo único. O servidor público designado para exercer as funções disposta nela lei, 

executará as atribuições nos termos do ato de sua designação. 

 

Art. 9º. Revoga-se o inciso II, do Art. 156, da Lei Complementar nº 03/2001. 

 

Art. 10. O inciso I, do Art. 156, da lei Complementar nº 03/2001 passa a ser Parágrafo único e, a 

reger-se com a seguinte redação. 

 

Art. 156. ... 

Parágrafo único. Pelo exercício de função disposta nela lei, o servidor público fará jus ao 

recebimento de gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento do cargo 

ocupado. 
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Art. 11. O Art. 159, da Lei Complementar nº 03/2001 passa a reger-se com a seguinte 

redação. 

 

Art. 159. A gratificação pela execução ou colaboração em trabalhos técnicos ou científicos 

de utilidade para o serviço público municipal será de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 

vencimento do cargo ocupado pelo servidor público. 

 

Art. 12. O Art. 161, da Lei Complementar nº 03/2001 passa a reger-se com a seguinte 

redação. 

 

Art. 161. A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva ou pelo 

exercício de encargo de membro de banca examinadora, ou comissão de concurso, ou seu 

auxiliar será de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento do cargo ocupado pelo 

servidor público. 

 

Art. 13. Aos membros das comissões permanentes de licitações, comissões especiais de 

licitações, comissões processantes e outras comissões criadas por determinação do Chefe do 

Executivo, fica assegurada a gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus 

vencimentos por mês, enquanto perdurar a comissão.  

 

§1º Os servidores efetivos, comissionados e contratados poderão ser nomeados como membros 

das comissões elencadas no caput do art. 13 e outras que vierem a ser criadas por determinação 

do Chefe do Executivo, e farão jus a percepção da gratificação disposta no caput do art. 9º sobre 

seus vencimentos; 

 

§ 2º Os servidores públicos municipal poderão participar em mais de uma comissão 

simultaneamente e, farão jus a cumulatividade do recebimento da gratificação;  

 

§ 3º O servidor efetivo, contratado e o comissionado, que nomeado como membro de qualquer 

comissão elencada no caput do art. 13 ou outras comissões criadas por determinação do chefe 

do Poder Executivo, não fará jus a percepção de horas-extraordinárias no exercício das funções 

inerentes a(s) respectiva(s) comissão(es) que for nomeado.  

 

§ 4º O presidente e/ou responsável por quaisquer das comissões deverá imperiosamente 

informar ao departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, até o dia 10 de cada mês, o rol 

de membros que efetivamente participaram de quaisquer sessões das comissões no mês 

imediatamente anterior ao mês de competência de processamento da folha de pagamentos;  
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§ 5º A gratificação que se refere o caput do art. 13 deverá ser paga somente no mês de 

competência imediatamente posterior a efetiva participação do membro em sua respectiva 

comissão; 

 

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados pela Administração Pública Municipal nos anos de 
2021 e 2022 no que se refere ao disposto nesta lei.  

 

Art. 15. O Chefe do Poder Executivo regulamentará por decreto, no que couber, o disposto nesta 

lei. 

 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Açucena – MG, 17 março de 2022. 

 

 

 

 

Raulisson Morais 

Prefeito Municipal 

 

 

LEI COMPLEMENTAR N º 16, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 

 
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 1.189/2009 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA/MG, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 
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1.325/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.354/2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA, por seus representantes na Câmara Municipal aprova, 

e Eu, RAULISSON MORAIS, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 

Art. 1º Fica criado 01 (um) cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de 

recrutamento amplo de secretário municipal na Lei municipal nº 1.189/2009, alterado 

pela Lei municipal nº 1.325/2009 e pela lei municipal nº 1.354/2017, passando o Anexo I 

da Lei municipal nº 1.189/2009 de 07 (sete) cargos de secretários para 08 (oito) cargos 

de secretários. 

 

Art. 2º A estrutura Administrativa disposta no art. 1º da Lei municipal nº 1.189/2009 passa a 

vigorar acrescida da seguinte secretaria: 

.... 

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, POLÍTICA E COMUNICAÇÃO SOCIAL   

 

Art. 3º A Secretaria Municipal de Governo, Política e Comunicação Social é o órgão de 

representação social da Prefeitura Municipal e responsável pelo assessoramento ao Prefeito nas 

relações com os demais poderes, órgãos da Prefeitura, conselhos e movimentos populares, 

atividades de defesa civil e execução das atividades de comunicação social, competindo-lhe em 

especial:  

I - Assessorar o Prefeito no encaminhamento de assuntos de natureza de Governo, Política e 

Comunicação Social;  

II - Desenvolver políticas de apoio administrativo ao Prefeito;  

III - Promover a representação social do Prefeito, sob sua orientação direta;  

IV - Recepcionar as autoridades, cidadãos e servidores em audiência com o Prefeito; 

V - Recepcionar as autoridades em visita ao Município;  

VI - Organizar a agenda do Prefeito;  

VII - Receber, preparar, responder, expedir e encaminhar ofícios, requerimentos e 

correspondências do Gabinete e do Prefeito;  

VIII - Consolidar os relatórios setoriais de políticas públicas executadas pelos órgãos da 

Prefeitura; 

IX - Encarregar-se da preparação, registro e publicação dos atos oficiais da Prefeitura;  

X - Propor políticas públicas voltadas à defesa civil;  

XI - Executar as atividades de comunicação, imprensa e publicidade;  

XII - Promover as atividades cerimoniais do Poder Executivo;  

XIII - Promover cobertura jornalística das atividades da Prefeitura;  

XIV - Providenciar, supervisionar ou elaborar informativo de interesse do Município;  

XV - Promover a distribuição de informativos de interesse do Município;  

XVI - Coordenar as políticas públicas e desenvolver relações com os conselhos e movimentos 

populares; 

XVII - Dirigir as atividades de relacionamentos institucionais e acompanhamento legislativo;  
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XVIII - Dirigir o controle do processo legislativo, em conjunto com outros Secretários, com o 

objetivo de fiscalizar os prazos e tramitações dos projetos de leis de interesse do Poder 

Executivo;  

XIX - Manter-se articulado com as demais instituições municipais e órgãos de governos em 

âmbito federal e estadual;  

XX - Dirigir as articulações com o Poder Legislativo;  

XXI - Coordenar as agendas e reuniões em comum dos Poderes Executivo e Legislativo; 

XXII – Dirigir e supervisionar a edição de vídeos e documentários de projetos governamentais;  

XXIII – Dirigir e supervisionar a produção de inserções em mídia especializada, especialmente, 

voltadas para áudio e vídeo;  

XXIV – Dirigir e supervisionar a captação e a guarda de todo o acervo de áudio, fotográfico e de 

vídeo do Município;  

XXV - Decidir sobre a distribuição dos áudios, vídeos e fotografias para as devidas edições;  

XXVI - Decidir sobre a finalização das edições dos áudios e vídeos, bem como das fotografias;  

XXVII - Articular-se com o Gabinete dos Secretários e Prefeito e manter todos informados do 

editorial governamental;  

XXVIII – Dirigir a produção de peças de comunicação interna junto ao design gráfico; 

XXIX – Promover produções das peças publicitárias, comunicações, esclarecimentos e 

informações institucionais. 

XXX - Desempenhar outras atividades pertinentes a sua competência dispostas em lei ou 

atribuídas pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 4º O subsídio do Secretário Municipal de Governo, Política e Comunicação Social é o valor 

disposto na Lei municipal nº 1.275/2012 e suas alterações. 

 

Art. 5º O Art. 44, da Lei municipal nº 1.189/2009, alterado pela Lei municipal nº 

1.325/2009 e pela lei municipal nº 1.354/2017 passa a vigorar acrescido de 02 (dois) 

cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de recrutamento amplo, sendo os 

seguintes e respectivo vencimento: 

 

I - 1 (um) cargo de Coordenador de Cadastro, Tributos, Arrecadação e fiscalização, com 

vencimento no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), conforme lei municipal nº 

1.354/2017; 

 

II - 1 (um) cargo Coordenador de Recursos Humanos, Gestão e Desenvolvimento de Pessoal, 

com vencimento no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), conforme lei municipal nº 

1.354/2017. 

 

Art. 6º Extingue-se 01 (um) cargo de Assessor constante do Art. 44, da Lei municipal nº 

1.189/2009, alterado pela Lei municipal nº 1.325/2009 e pela lei municipal nº 1.354/2017 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 44.... 06 (seis) cargos de Assessor ... 
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Art. 7º Extingue-se 01 (um) cargo de Diretor de Departamento, disposto na Lei municipal 

nº 1.189/2009, alterado pela Lei municipal nº 1.325/2009 e pela lei municipal nº 

1.354/2017, passando de 12 (doze) cargos para 11 (onze) cargos de Diretor de 

Departamento.  

 

Art. 8º Extingue-se o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, disposto na Lei municipal 

nº 1.189/2009, alterado pela Lei municipal nº 1.325/2009 e pela lei municipal nº 

1.354/2017.  

 

Art. 9º Para atender o disposto nesta Lei, o Anexo I da Lei municipal nº 1.189/2009, 

alterado pela Lei municipal nº 1.325/2009 e pela lei municipal nº 1.354/2017 passa a 

vigorar acrescido dos 03 (três) cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de 

recrutamento amplo, sendo 02 (dois) de Coordenador e 01 (um) de Secretário 

Municipal, e, com a extinção de 03 (três) cargos em comissão de livre nomeação e 

exoneração de recrutamento amplo, sendo extinto, 01 (um) cargo de Assessor, 01 (um) 

cargo de Diretor de Departamento e 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito. 

 

Parágrafo único. Os demais cargos dispostos no Anexo I da Lei municipal nº 1.189/2009, 

alterado pela Lei municipal nº 1.325/2009 e pela lei municipal nº 1.354/2017, 

permanecem inalterados. 

 

Art. 10. As atribuições do cargo de coordenador de cadastro, tributos, arrecadação e 

fiscalização e do cargo de coordenador de recursos humanos, gestão e desenvolvimento de 

pessoal se encontram dispostas no Anexo II desta lei, e, as atribuições do(a) Secretário(a) 

Municipal de Governo, Política e Comunicação Social se encontra disposta no art. 3º desta lei. 

 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

 
Açucena – MG, 17 março de 2022. 
 
 
 
 
 

Raulisson Morais 

Prefeito Municipal 
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